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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Apkures sezonai gāze tiks nodrošināta
Pēc valsts rīcībā esošās
informācijas, gāze apkures
sezonai Latvijā tiks nodrošināta, komentējot Krievijas
gāzes koncerna “Gazprom”
paziņojumu par gāzes eksporta pārtraukšanu uz
Latviju, sacīja ekonomikas
ministre Ilze Indriksone.
“Gazprom” pārtraucis gāzes
eksportu uz Latviju “saistībā
ar gāzes ņemšanas nosacījumu pārkāpumu”, vēstīja
Krievijas ziņu aģentūra “RIA
Novosti”.
AS “Conexus Baltic Grid”
apstiprināja, ka ir saņemta

informācija no “Gazprom” par
dabasgāzes jūlija piegāžu pārtraukšanu. Tikmēr Indriksone
norādīja, ka Latvija nemaz nav
rēķinājusies ar gāzes plūsmām
no Krievijas.
Pēc Indriksones teiktā, līdzšinējie aprēķini liecinot, ka Latvijā
apkures sezonā gāze tiks nodrošināta. Tiesa, patlaban gan vēl
neesot iespējams apgalvot, ka Inčukalna krātuvē esošā gāze tiks
pārdota tieši Latvijai, “jo pastāv
brīvais tirgus, bet apjoms, kas
šobrīd atrodas Inčukalnā, nav
vēsturiski mazākais,” uzsvēra
ministre.

Mudina atjaunot
Irānas kodolpaktu
Pasaules lielvaru un Irānas
kodolpakts ir steidzami jāatjauno, mudinājis Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis
Žuzeps Borels. Ar katru dienu,
kas paiet bez vienošanās, Irānas
tautai tiek atlikti konkrēti ekonomiskie ieguvumi, kādi varētu
būt no sankciju atcelšanas, kā arī
ieguvumi no kodolieroču neizplatīšanas visai pasaulei, uzsvēra ES
augstākais diplomāts.
“Tagad es uz galda esmu nolicis tekstu, kurā precīzās detaļās
aplūkota sankciju atcelšana, kā
arī soļi kodoljomā, kas ir nepieciešami “Kopējā visaptverošā rīcības
plāna” atjaunošanai,” apliecināja
Borels, dēvējot kodolpaktu tā
oficiālajā nosaukumā. “Šis teksts
piedāvā labāko darījumu, kādu
vien es kā šo sarunu sekmētājs
saredzu par iespējamu,” norādīja
diplomāts.
“Tā nav nevainojama vie-

nošanās, bet aplūko pamata
elementus un ietver grūti izcīnītus visu pušu kompromisus. Lēmumi ir jāpieņem tagad,
lai panāktu, ka šai unikālajai
iespējai ir sekmes, un lai atbrīvotu pilnībā īstenotas vienošanās
milzīgo potenciālu. Es neredzu
nevienu citu vispārēju un efektīvu alternatīvu sasniedzamības
laukā. Vienošanās noslēgšana tagad nesīs būtiskas ekonomiskās
un finansiālās dividendes, kā arī
nostiprinās reģionālo un globālo
drošību, uzsvēra Borels.
ASV 2018. gadā Trampa administrācijas laikā izstājās no
2015. gada starptautiskā kodolpakta, neraugoties uz to, ka Irāna vienošanās prasības ievēroja,
kā arī noteica Teherānai smagas
ekonomiskās sankcijas. Reaģējot uz šiem Vašingtonas soļiem,
Irāna 2019. gadā sāka atvirzīties
no pakta prasību ievērošanas. w
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Indijas pilsētā Čenajā sākusies 44. šaha olimpiāde
un par godu lielajam notikumam jaunu krāsojumu
ieguvis arī viens no tiltiem.
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Latvija ir apņēmusies pilnībā atteikties no Krievijas gāzes no nākamā gada 1. janvāra.
Saeimas atbalstītie grozījumi
“Enerģētikas likumā” paredz
dažādot dabasgāzes piegāžu
ceļus un nodrošināt dabasgāzes
stratēģiskās rezerves. Atbilstoši grozījumiem publiskajam
tirgotājam ir pienākums nodrošināt, lai ne vēlāk kā līdz
katra gada 31. augustam saistīto lietotāju patēriņam nepieciešamais dabasgāzes apmērs
laika posmam no attiecīgā gada
1. oktobra līdz nākamā gada
30. aprīlim tiek uzglabāts Inču-

kalna pazemes gāzes krātuvē.
Pagājušajā nedēļā tika ziņots, ka AS “Latvijas gāze” ir
atsākusi gāzes iegādi no Krievijas. Tiesa, uzņēmuma vadītājs
Aigars Kalvītis atzinis, ka uzņēmums atsācis gāzes iepirkšanu, par to maksājot eiro, nevis
rubļos. Pēdējā mēneša laikā
Latvijā no Krievijas iesūknēta
dabasgāze aptuveni vienas teravatstundas apmērā. Kalvītis
teica, ka gāze netiekot pirkta
no uzņēmuma “Gazprom”, bet
no cita piegādātāja Krievijā,
kura nosaukumu viņš atteicās
izpaust. w

Palielinās izredzes
atkarot teritorijas
Palielinās izredzes, ka Ukrainai izdosies atkarot Krievijas
pēdējos mēnešos sagrābtās teritorijas, intervijā vācu laikrakstam
“Bild” sacīja bijušais ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Deivids Petreuss. Tas šķiet
“arvien lielākā mērā ticami, ka
Ukrainas bruņotie spēki var atgūt
lielāko daļu teritoriju, ja ne visas,
ko Krievijas spēki okupējuši pēdējo mēnešu laikā”, sacīja Petreuss,
kas savulaik bija arī ASV Irākas
spēku un NATO Afganistānas
spēku augstākais komandieris.
Krievijas armijas panākumi
ir “ļoti mazticami”, viņš atzina.
Tiesa gan, priekšnosacījums
Ukrainas panākumiem ir tas,
ka NATO “un citas rietumvalstis” turpina “nodrošināt resursus
patlabanējā tempā”. Tad Ukrainas
spēki spēs “apturēt krievu tālāku
virzīšanos uz priekšu” un sākt
“atkarot teritorijas, ko krievi sagrābuši kopš 24. februāra”. NATO
un citu rietumvalstu vadītāji atzinuši, ka “Krievijas uzvara būtu
katastrofāla Eiropas drošībai”,
tāpēc viņi spers “nepieciešamos

soļus, lai garantētu, ka Krievija
negūst sekmes”, norādīja bijušais
CIP vadītājs. Tikmēr Lielbritānijas ārējā izlūkdienesta MI6
vadītājs Ričards Mūrs norādījis, ka Krievijas karaspēkam
Ukrainā spēki iet uz beigām.
Šādi viņš komentēja Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas video
par kļūdām, ko Krievija pieļāvusi,
gatavojoties karam un tā gaitā.
“Kremlis krīt izmisumā. Krievija zaudējusi desmitus tūkstošu
karavīru un izmanto padomju
laika ieročus. Viņu novecojušās
raķetes nogalina un ievaino nevainīgus ukraiņus. Krievija šajā
netaisnajā karā neuzvarēs. Apvienotā Karaliste turpina būt
kopā ar Ukrainu,” ziņoja Aizsardzības ministrija.
Krievijas Aizsardzības ministrija iepriekš apgalvojusi, ka tā
dēvētajā specoperācijā piedalās
pietiekams karavīru skaits un
ka nekādi mobilizācijas pasākumi netiek plānoti. Vienlaikus
ir zināms, ka daudzos Krievijas
reģionos notiek brīvprātīgo vervēšanas kampaņas karam.w

Apšauda cietumu
Krievija ar artilēriju Doneckas apgabala Oleņivkā apšaudījusi cietumu, lai slēptu
gūstekņu spīdzināšanas pēdas
un slepkavības, kā arī lai apsūdzētu Ukrainas armiju “kara
noziegumos”, pavēstīja Ukrainas
Bruņoto spēku Ģenerālštābs.
Krievijas veiktajā apšaudē nogalināti vairāk nekā 50 cilvēki,
vairāk kā simts ievainoti, liecina Ukrainas Ģenerālprokurora
biroja dati. ANO paziņoja par
gatavību nodrošināt ekspertus
uzbrukuma izmeklēšanai.
“Krievu okupanti īstenojuši savus noziedzīgos mēr-

ķus – apsūdzēt Ukrainu “kara
noziegumu” īstenošanā, kā arī
slēpt gūstekņu spīdzināšanu un
nošaušanu, ko pēc okupācijas
administrācijas un Krievijas Federācijas pavēlniecības rīkojuma
veikuši pagaidām okupētajās
Doneckas apgabala teritorijās,”
pavēstīja Ģenerālštābs.
Kā apliecināja Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba,
“Krievija pastrādājusi vēl vienu
šausminošu kara noziegumu, ar
artilēriju apšaudot labošanas
darbu iestādi okupētajā Oleņivkā, kur tā turēja Ukrainas
karagūstekņus”.w

PASAULĒ | 5
ĪSUMĀ
Lietuvas Aizsardzības

ministrija paziņojusi, ka Ungārijas
Gaisa spēku kontingents no
Spānijas pārņēmis NATO
patrulēšanas misijas vadību
Baltijas valstu gaisa telpā.
Ungārijas kontingents ar četriem
iznīcinātājiem “JAS 39 Gripen”
un apmēram 130 karavīriem
Šauļos atgriežas trešo reizi pēc
misijām 2015. un 2019. gadā.
Vēl uz diviem mēnešiem misijai
atbalstu Šauļos sniegs arī Čehijas
gaisa spēku kontingents 130
karavīru sastāvā ar pieciem
iznīcinātājiem “JAS 39 Gripen”.
NATO dalībvalstis Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas
patrulēšanu rotācijas kārtībā veic
no 2004. gada marta, kad Baltijas
valstis tika uzņemtas aliansē.

Spānijā reģistrēti divi ar

pērtiķu bakām saistīti nāves
gadījumi. No 3750 pacientiem
Spānijā 120 ir hospitalizēti. Šie
ir pirmie nāves gadījumi no šīs
slimības Eiropā. Pašreizējais
pērtiķu baku uzliesmojums vairāk
nekā 70 valstīs ir līdz šim lielākais.
Pasaules Veselības organizācija
to pasludinājusi par “globālu
ārkārtas situāciju”. Amatpersonas
Ņujorkā izsludināja ārkārtas
stāvokli sabiedrības veselības
jomā saistībā ar pērtiķu baku
vīrusa izplatību, nosaucot pilsētu
par uzliesmojuma epicentru.
Inficēšanās risks varētu būt
150 000 pilsētas iedzīvotāju.

ASV prezidentam Džo Baidenam

un Ķīnas prezidentam Sji
Dzjiņpinam bijusi vairāk nekā
divas stundas ilga telefonsaruna,
kurā Sji brīdinājis ASV līderi
“nespēlēties ar uguni” attiecībā uz
Taivānu, ziņo Ķīnas valsts mediji.
“Tā ir vairāk nekā 1,4 miljardu
ķīniešu stingra griba aizsargāt
Ķīnas nacionālo suverenitāti un
teritoriālo integritāti,” teicis Sji.
Tā bija Baidena piektā saruna
ar Sji kopš viņa kļūšanas par
prezidentu pirms pusotra gada,
starp abām valstīm pieaugot
neuzticībai tirdzniecības kara un
Taivānas saspīlējuma apstākļos.
Šobrīd starp Pekinu un Vašingtonu
valda spriedze sakarā ar Pārstāvju
palātas spīkeres Nensijas Pelosi
iespējamo ceļojumu uz Taivānu, ko
Pekina uzskata par provokāciju.

ŠAJĀ DIENĀ

1. augustā
1291. Izveidota Šveices
Konfederācija.

1834. Britu impērija
atcēla verdzību.

1936. Dzimis franču
dizainers Īvs Senlorāns.

1967. Izraēla anektēja
Austrumjeruzalemi.

1981. Sāka raidīt

mūzikas telekanāls MTV.
Pirmais demonstrētais
videoklips bija grupas
“Buggles” dziesma “Video
Killed The Radio Star”.
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